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Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de dl. D, prin
contesta\ia înregistratã sub nr.../07.07.2009, formulat` [mpotriva Deciziei de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../18.03.2009 emisã de organele de specialitate
din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului Tg.Mureş, comunicată
petentului la data de 19.03.2009, prin ridicarea actului sub semnătură.

Suma contestat` este de ... lei reprezentând taxă pe poluare pentru
autovehicule.

Potrivit art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi completările
ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor specializate din
cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` Direc\ia General` a Finan\elor
Publice Mure] prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii se poate [nvesti cu solu\ionarea
pe fond a contesta\iei [n condi\iile [n care, [n raport cu data comunic`rii actului
atacat, aceasta nu a fost depus` la termenul legal de exercitare a c`ii
administrative de atac.

În fapt , în urma cererii înregistrate la AdministraŃia FinanŃelor Publice
Tg.Mureş sub nr..../27.02.2009, prin care dl. D, a solicitat stabilirea sumei datorată cu
titlu de taxă pe poluare în vederea efectuării primei înmatriculări în România a
autovehiculului marca OPEL, Tip S93COUPE//TIGRA, categoria auto M1, norme
poluare E2, num`r identificare ..., an fabricaŃie 1997, prin Decizia de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehicule nr..../18.03.2009, organele fiscale au stabilit în sarcina
petentului taxa pe poluare în sumă de ... lei, prin aplicarea elementelor de calcul
prevăzute de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule. În decizia de impunere contestat`, este indicat`, sub
sanc\iunea dec`derii, posibilitatea de contestare în 30 de zile de la data comunic`rii
actului, ]i locul de depunere a contesta\iei.

Decizia de calcul al taxei pe poluare nr..../18.03.2009 a fost comunicată
petentului la data de 19.03.2009, prin ridicarea actului sub semnătură. 
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ContestaŃia a fost depusă de petent la D.G.F.P. Mure], fiind înregistrată
sub nr..../07.07.2009, astfel cum rezultă şi din referatul privind propunerile de
soluŃionare a contestaŃiei, transmis cu adresa nr..../05.08.2009, înregistrată la D.G.F.P.
Mureş sub nr..../07.08.2009, în care organele fiscale din cadrul AdministraŃiei
Financiare a Municipiului Tg.Mureş precizează "data depunerii contestaŃiei la
registratura DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Tg.Mureş 07.07.2009". 

{n drept, potrivit art. 207 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscală, republicată, “Contesta\ia se va depune în termen
de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sanc\iunea
dec`derii”.

Se re\ine c` termenele de contestare prev`zute [n Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, act normativ care
reglementeaz` posibilitatea contest`rii pe cale administrativ` a titlurilor de creanŃă şi a
altor acte administrative fiscale, au caracter imperativ, de la care nu se poate
deroga ]i [ncep s` curg` de la data comunic`rii actelor administrative fiscale.

La art.68 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, se prevede:

“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaŃiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziŃii legale
aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit
dispoziŃiilor Codului de procedură civilă”.

Potrivit art.101 din Codul de procedur` civil`, “Termenele se [n\eleg pe
zile libere, neintr@nd [n socoteal` nici ziua c@nd a [nceput, nici ziua c@nd s-a sf@r]it
termenul [...].

Termenul care se sf@r]e]te [ntr-o zi de s`rb`toare legal`, sau c@nd serviciul
este suspendat, se va prelungi p@n` la sf@r]itul primei zile de lucru urm`toare ”.

Prin urmare, se re\ine c`, în raport cu data comunicării Deciziei de calcul
al taxei pe poluare nr..../18.03.2009 (19.03.2009), data limit` de depunere a contesta\iei
era 20.04.2009, av@nd [n vedere calculul termenului de 30 de zile de la data
comunic`rii actului administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în speŃă, efectuat [n
conformitate cu art.101 din Codul de procedur` civil`, iar petentul a depus contestaŃia
la Administra\ia Finan\elor Publice Tg.Mure] în data de 07.07.2009, dep`]ind astfel
termenul legal de depunere a contesta\iei cu 78 zile. 

În această situaŃie devin incidente prevederile art.213 alin.(5) din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicat`,
unde, referitor la soluŃionarea contestaŃiei, se arată că: “Organul de soluŃionare
competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de procedură şi asupra
celor de fond, iar când se constată ca acestea sunt întemeiate, nu se va mai
proceda la analiza pe fond a cauzei”, nerespectarea termenului de depunere a
contesta\iei fiind o excep\ie de procedur` a]a cum este prev`zut la pct.9.3 din
Instruc\iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, aprobate prin Ordinul pre]edintelui
Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal` nr.519/2005 .

Totodată, potrivit prevederilor art.103 din Codul de procedur` civil`,
"Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în
termenul legal atrage decăderea [...]".
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Prin urmare, se re\ine c` efectul juridic al dec`derii, sanc\iune prev`zut`
pentru nerespectarea termenului de 30 de zile de la comunicarea actului atacat, este
acela al pierderii dreptului contestatorului de a-i fi analizate preten\iile pe fondul
cauzei.

Potrivit pct.13.1. din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
aprobate prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală
nr.519/2005, "ContestaŃia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste
termenul prevăzut de prezenta lege; [...]".

{n consecin\`, întrucât petentul nu a respectat condiŃiile procedurale
impuse de Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicat`, cu privire la termenul de depunere a contestaŃiei, depăşind termenul de
contestare cu 78 zile, contesta\ia formulat` de dl. D, [mpotriva Deciziei de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule nr..../18.03.2009, urmează a fi respinsă ca
nedepusă la termen.

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n cuprinsul
deciziei, [n temeiul art.209, alin.(1), lit.a) ]i art.210 din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, se

DECIDE 

Respingerea contesta\iei formulată dl. D, ca nedepus` la termen.

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.

                          DIRECTOR COORDONATOR,   
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